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GAZETA MIĘDZYNARODOWEGO
ZJAZDU ABSOLWENTÓW SGH
AKTUALNOŚCI

KARTKI Z HISTORII

Zbliża się dzień XI Międzynarodowego Zjazdu Absolwentów SGH/SGPiS.
Przypominamy o odwiedzeniu 24 IX br. naszego kampusu, gdzie udostępniono
na oficjalne i kameralne spotkania społeczności SGH (studentów, pracowników,
absolwentów i gości zjazdu) przestrzenie budynku głównego, budynku A i Ogrodów Rektorskich (chętni mogą pogrążyć się również w intelektualnej zadumie
korzystając z pięknej i bogatej w zbiory Biblioteki SGH). Dzięki licznym pomysłom i inicjatywom ze strony kadry SGH oraz samych absolwentów program jest
bogaty, co wymaga dokonywania wyborów między imprezami odbywającymi się
równolegle.
Dzień można zacząć spotkaniem ze znajomymi ze studiów (rezerwujemy
sale w godz. 10.00–12.00), rocznikowym lub kolegialnym (do wybranych historycznych auli będziemy zapraszać absolwentów kierunków związanych merytorycznie z poszczególnymi kolegiami – informacje są umieszczane na bieżąco na
stronie Zjazdu); pojawiła się już inicjatywa Alumni ZWIAD oraz sghprofessionals
z pomysłem na konkurs dla studenckich start-upów.
W samo południe w Auli Spadochronowej usłyszymy dźwięki muzyki i nagramy razem Flash Mob – „Fokstrot SGH”. To perła muzyki przedwojennej,
utwór skomponowany przez dwóch studentów Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie. Można posłuchać i popatrzeć, ale oczekujemy, że większość
uczestników zatańczy z nami fokstrota.
O 12.30 w auli głównej rozpocznie się część oficjalna z udziałem władz
uczelni – uroczyste otwarcie zjazdu przez JM Rektora SGH dr. hab. Marka
Rockiego, prof. SGH. Wykład nt. zarządzania innowacjami wygłosi Brunon
Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski. Trudno sobie wyobrazić znaczące wydarzenie uczelniane bez Chóru Akademickiego SGH, który wykona swoje najlepsze utwory. Na zakończenie uroczystości zaplanowaliśmy „wyrzucenie w górę
pamiątkowych biretów”. Spodziewamy się wielu znamienitych gości, zasłużonych
profesorów SGH/SGPiS. Z pewnością dadzą się namówić na pamiątkowe
zdjęcia.
O 13.45 w Auli Spadochronowej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca SGH – wykona poloneza w strojach szlacheckich oraz suitę tańców spiskich. Zainteresowanych zapraszamy na krużganki, na pierwszym piętrze i na parterze. Następnie
przejdziemy do Ogrodów Rektorskich na poczęstunek.
Od 14.00 będziemy serwować lunch (bez dodatkowych opłat), przy muzyce
w dixielandowych rytmach w wykonaniu Zespołu Jazzu Tradycyjnego – Old
Timers. Ogrody będą otwarte do godz. 19.00.
O godz.14.00 w auli III zostaną ogłoszone wyniki Ratingu Programów MBA
2016 SEM Forum – trzymajmy kciuki za CEMBA i MBA SGH. Uczestnicy Zjazdu
będą mogli poznać ofertę i kryteria oceny tych programów, a także wziąć udział
w odbywającej się przed ogłoszeniem wyników dyskusji panelowej „Przedsiębiorczość, szansa czy pułapka”.
Od 15.00 do 18.30 proponujemy równoległe wydarzenia w budynkach G i A.
Celem tej części Zjazdu jest interakcja merytoryczna w mniejszych grupach, co
umożliwi wymianę poglądów i dyskusje.
Bloki tematyczne są zróżnicowane. SGH Przedsiębiorcza daje możliwość
promowania siebie jako przedsiębiorcy (główne aktywności Miasteczka Firm
Studentów i Absolwentów będą miały miejsce w auli A w budynku A); można tam
będzie również znaleźć dla siebie ofertę studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich. Merytoryczna SGH (na I piętrze budynku G) zaprasza na rozmowy
„SGH Polsce” oraz „Konwersatoria Młodych Profesorów”. Aktywna Kulturalno-Sportowa SGH (w Auli Spadochronowej) oferuje pokazy artystyczne i rozgrywki
sportowe.
W części popołudniowej (o godz. 17.00 w auli głównej) zaplanowane jest
wręczenie przez Rektora SGH, Marka Rockiego listów gratulacyjnych z okazji
50–lecia immatrykulacji.
Na koniec cyklu spotkań na terenie kampusu, w godz. 18.00–18.45 (w auli
głównej) społeczność studencka serdecznie zaprasza do Teatru Scena Główna
Handlowa, będziemy podziwiać miniatury teatralne.
Na prośbę absolwentów system rejestracyjny jest nadal otwarty – prosimy
o rejestrację oraz dokonywanie wpłat do 12 IX. Proponujemy również bilety na
koncert z okazji 110–lecia, który odbędzie się 24 IX o 20.00 w Klubie Stodoła.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1945–1949
28 marca 1945 roku odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Senatu
w Częstochowie, gdzie prowadzone były Kursy Akademickie. Na stanowisko
rektora wybrano Jerzego Lotha, a prorektorem został Edward Lipiński.
24 kwietnia 1945 roku w ocalałym budynku bibliotecznym w Warszawie rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Naukę rozpoczęło 317 studentów, ale już
jesienią 1945 roku w SGH studiowało 685 osób, a w 1949 roku 2112 osób.
1 października 1945 roku odbyła się pierwsza powojenna inauguracja roku
akademickiego 1945/1946. Szkoła Główna Handlowa pozostała uczelnią prywatną. Była to uczelnia bezwydziałowa, kształcąca studentów w trybie trzyletnim.
Program nauczania nawiązywał do przedwojennych programów. Duże znaczenie miało nauczanie teorii ekonomii, organizacji przedsiębiorstw, rachunkowości,
geografii ekonomicznej, historii gospodarczej i statystyki. Do wyboru były trzy
kierunki studiów: ogólnoekonomiczny, ekonomiki przedsiębiorstw i gospodarki
publicznej. Obowiązkowa była nauka dwóch języków obcych.
Pierwsze zajęcia po wojnie odbywały się w salach Biblioteki. Jednym
z najważniejszych zadań pierwszych miesięcy powojennych stała się odbudowa
gmachu przy ulicy Rakowieckiej. Przewodniczącym Komitetu Odbudowy Gmachu został Stanisław Skrzywan. Odbudowę finansowano głównie z kredytu
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pierwsze sale oddano już w 1946 roku, a 15 października 1947 roku, w auli
w odbudowanym budynku A, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
1947/1948, Stanisław Skrzywan złożył sprawozdanie z działalności Komitetu
Odbudowy Gmachu.
Rektorami Szkoły Głównej Handlowej byli: Jerzy Loth (1945–1946), Aleksy
Wakar (1946–1947) i Andrzej Grodek (1947–1949).
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